
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 

สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1   ประจำปี พ.ศ. 2565 
ในวันที่  23  มีนาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

--------------------------------------------- 
 

  ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง  ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
 ผู้เข้าประชุม    

1 นายบุญรัก   นาดี ประธานสภาฯ บุญรัก   นาดี  
2 นายโยธิน    ป่ามะไพร รองประธานสภาฯ โยธิน    ป่ามะไพร  
3 นายบุญเสาร์   หมั่นกิจ ส.อบต. หมู่ 1 บุญเสาร์   หมั่นกิจ  
4 นายสัญญา    บุญยัง ส.อบต. หมู่ 2 สัญญา    บุญยัง  
5 นายพิกุลทอง   กำมหาวงศ์ ส.อบต. หมู่ 3 พิกุลทอง  กำมหาวงศ์  
6 นายทรงยศ    ศรีวัฒนพงศ์  ส.อบต. หมู่ 4 ทรงยศ   ศรีวัฒนพงศ์   
7 นางสาวสมปอง   มิสา ส.อบต. หมู่ 6 สมปอง   มิสา  
8 นางสาวเพ็ญนภา   นรนิทร์นอก ส.อบต. หมู่ 7 -  
9 นายประมวล   เกตุนอก ส.อบต. หมู่ 8 ประมวล   เกตุนอก  

10 นางสาวสำราญ   บุพบุญ  ส.อบต. หมู่ 9 สำราญ   บุพบุญ   
11 นางสาวภิรมยา   เอกตะคุ เลขานุการสภาฯ  ภิรมยา   เอกตะคุ  

 
 

 

- มีผู้เข้าประชุม         10  คน  
- มีผู้เข้าร่วมประชุม    11  คน  
- มีผู้ลาประชุม           1  คน (นางสาวเพ็ญนภา  นรินทร์นอก) 
- มีผู้ขาดประชุม         -   คน  

 

  ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชือ่ หมายเหตุ 
 ผู้เข้าร่วมประชุม      

1 นายสมคิด    สิริวัฒนากุล นายก อบต. หนองแจ้งใหญ่ สมคิด    สิริวัฒนากุล  
2 นางเบญจกัลยาณี สิทธิวง รองนายก อบต. หนองแจ้งใหญ่ เบญจกัลยาณี สิทธิวง  
3 นางมารศรี   นาดี รองนายก อบต. หนองแจ้งใหญ่  มารศรี   นาดี  
4 นายวิมาน  โยธาโทน เลขานุการนายก อบต. วิมาน  โยธาโทน  
5 นางกฤติกา  ไชยชวคุปต์ หัวหน้าสำนักปลัด  กฤติกา  ไชยชวคุปต์  
6 นางวรรณวิไล  ชุมศรี  นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน วรรณวิไล  ชุมศรี  
7 นายศิรพิงษ์ ศรีอภัยพันธุ์ ผู้อำนวยการกองช่าง  ศิริพงษ์ ศรีอภัยพันธุ์  
8 นายชำนาญ   พิงชัยภูมิ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10  ชำนาญ   พิงชัยภูมิ  
9  นายสุนทร   วงษ์ชารี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4  สุนทร   วงษ์ชาร ี  

10 นายอทุัย   นรินทร์นอก ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 อุทัย   นรินทร์นอก  
11 นายจำนงค์  ปาปะโพธิ์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 จำนงค์  ปาปะโพธิ์  
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
เลขานุการสภา            เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา ทุกท่าน  
   บัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญ  
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ เปิดการประชุมสภา สมัย  
   ประชุมสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  ขอเชิญคะ่ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่อง  ที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ  
ประธานสภา อบต. เรียนท่านคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน                                                                                  

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ได้กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ  
สมัยที่ 2 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น และพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงิน
สะสม จึงประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่   สมัยสามัญ  
สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 17 - 31  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565   
รวม 15 วัน  ประกาศเม่ือวันที่ 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565   
- ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดงานบัวไหมบัวใหญ่ 

ในวันที่ 24 มีนาคม เวลา 17.30 น. ณ บริเวณหน้าสระใหญ่ ให้ใส่เสื้อสีชมพูบัวไหมบัว
ใหญ ่

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว                                              
ประธานสภา อบต. ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ช่วยกันตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การ   
   บริหารส่วนตำบล  ครั้งที่แล้ว  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565   ซึ่งเลขานุการได้       
   สำเนาแจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้ว  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำอย่างไร หรอืไม่ครับ                                                    
ที่ประชุม   ไม่มีท่านใดแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุม 
ประธานสภา อบต. ขอมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วครับ                                                                                   
ที่ประชุม  ได้พิจารณารายงานการประชุมแล้วโดยไม่มีการแก้ไข  สมาชิกสภามีมติรับรองรายงาน 
   การประชุมครั้งที่ผ่านมาเสียงเป็นเอกฉันท์ 
                                                                                                                                               
ระเบียบวาระท่ี   ๓  กระทู้ถาม 
ที่ประชุม ไม่มีเรื่องกระทู้ถาม 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๔ เรื่อง ท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
ที่ประชุม  ไม่มีเรื่องที่พิจารณาเสร็จแล้ว 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4                   
พ.ศ. 2565    

ประธานสภา อบต. ขอเชิญนายกเสนอร่างแผนพัฒนาเพิ่มเติมครับ 
นายก อบต. เรียนประธานสภา สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) เพ่ิมเตมิครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565   เป็นแผนพัฒนาที่มาจากความเดือดร้อนความ
ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ดังนั้น
ต้องมีแผนก่อน  จึงจะจัดงบประมาณให้ได้ ขอให้ปลัด อบต.ชี้แจงแผนพัฒนาเพ่ิมเติมครับ 

 
 



 3 
 
 
ปลัด อบต. ตามระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่นการเพ่ิมเติมแผน โครงการที่ประชาชนเสนอมานั้นเป็นความ

ต้องการเดือดร้อนของทุกหมู่บ้าน ท่านคณะกรรมการสนับสนุนแผนการจัดทำแผนพัฒนาได้
ยกร่างมาแล้ว เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบแล้วและท่านนายกได้
เสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่เพ่ือพิจารณาเห็นชอบและต่อไป
นายกอบต.อนุมัติแล้วจะได้ประกาศใช้แผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อไปนี้ (ตามเอกสารที่ได้ให้สมาชิกสภา
ทุกท่าน) 

ประธานสภาอบต.  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม  ไม่มีท่านใดอภิปราย 
ประธานสภาอบต.  ขอให้สภาลงมติว่าจะเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 4  

พ.ศ. 2565 หรือไม่ 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 
   2)  เรื่อง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 
ประธานสภา อบต. ขอเชิญนายกเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.2566-2570)ครับ 
นายก อบต. เรียนประธานสภา สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-

2570)   ขอให้ปลัด อบต.ชี้แจงแผนพัฒนา(พ.ศ.2566 - 2570) ครับ 
ปลัด อบต. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ประชาคมหมู่บ้าน ตำบล 

เสนอมาตามปัญหา ความต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการบรรจุเข้าใน
แผนพัฒนา 5 ปี มีการยกร่างโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา และเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาเห็นชอบแล้ว วันนี้เป็นการเสนอให้สภาพิจารณาเห็นชอบแล้วนายก
อนุมัติจะได้ประกาศใช้แผนต่อไป แผนพัฒนา 5 ปี เป็นการจัดความต้องการเร่งด่วนตาม
ปีงบประมาณ หมู่บ้านจะเรียงลำดับโครงการมาบรรจุประมาณปีละ  2 -3 โครงการ ถ้าไม่
ตรงปีงบประมาณใดสามารถย้ายปีโดยต้องได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
หรือถ้ามีโครงการเดือดร้อนจำเป็นขอประชาชนสามารถเสนอมาพิจารณาเพ่ิมเติมได้ในแต่ละ
ปีงบประมาณนะค่ะ   โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอต่อไปนี้ (ตามเอกสารที่ได้ให้สมาชิกสภา
ทุกท่าน)   

ประธานสภาอบต.  มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม  ไม่มีท่านใดอภิปราย 
ประธานสภาอบต.  ขอให้สภาลงมติว่าจะเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หรือไม ่
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเสียงเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ   
ประธานสภาอบต. มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไม่ครับ  เชิญครับ 
นายทรงยศ ศรีวัฒนพงศ์ ผมขอเสนอให้จัดทำแผนพัฒนาเป็นรูปเล่มครับ                                                                                                        
สมาชิกสภาหมู่ที่ 4  
ประธานสภาอบต. ขอให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ 
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หัวหน้าสำนักปลัด เรียนประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน แผนพัฒนาท้องถิ่นหลังจากมีการประชุมสภาแล้วจะมี

การจัดทำเป็นรูปเล่มมอบให้กับสมาชิกสภาทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะ 
ประธานสภาอบต. มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกครับ 
นายชำนาญ  พิงชัยภูมิ   ผมขอเสนอโครงการก่อสร้างถนนภายในตำบล ขอให้ขยายเขตทางให้กว้างกว่านี้เพราะ 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10       ถนนเดิมกว้าง โดยให้ช่างทำเอกสารยินยอมเจ้าของที่นาเพ่ือจะได้ถนนที่กว้างถนนบางเส้น 3 

เมตรก็มีรถหลีกทางกันไม่ได้ เพ่ือประชาชนจะได้ถนนสัญจรที่กว้างกว่านี้ 
นายก อบต. ครับก่อนที่จะมีการเสนอโครงการต้องเชิญสมาชิกสภา ช่าง ไปพุดคุยกับประชาชนที่มีที่ดินติด

ทางสาธารณะ ให้ทำเป็นสาย ๆ ไป 
ประธานสภาอบต. ให้ประชาคมทำถนนให้ขยายถนนกว้างกว่านี้แล้วจึงนำเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีท่านใดจะ

เสนอเรื่องอ่ืนอีกครับ 
นายก อบต. เรื่องการเสนอโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ 6 ผมได้สั่งให้ช่างดำเนินการแล้วแต่ติดขัด

บางประการให้ผู้อำนวยการช่างชี้แจงครับ 
ผอ.กองช่าง ผมขอชี้แจงการสำรวจประมาณการโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ 6 ดังนี้ พ้ืนที่จะ

ดำเนินการก่อสร้างได้ต้อง 1 เป็นที่ดินที่ประชาชนอุทิศให้อบต.ดำเนินการก่อสร้าง 2 ที่
สาธารณประโยชน์ที่ขออนุญาตใช้พื้นที่ให้ถูกต้อง หนองน้ำที่จะตั้งระบบประปาไม่ได้อยู่ใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ เป็นเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 
ดังนั้นจึงยังไม่สามารถดำเนินการในห้วงนี้ได้ 

ปลัดอบต. หนองน้ำที่หมู่บ้านเสนอมาเป็นหนองน้ำที่ขึ้นหนองน้ำสาธารณประโยชน์ เป็นของตำบลหนอง
แจ้งใหญ่นี้ล่ะ แต่เขตตามที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยหนองน้ำ  อยู่นอกเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่  เราต้องดำเนินการเชิญ นายก กำนันผู้ใหญ่บ้าน และกองช่างทั้ง 
ตำบลหนองแจ้งใหญ่และตำบลห้วยยางมาร่วมกันแก้ไขปรับปรุงแนวเขตใหม่เพ่ือองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่จะได้ดำเนินการตามความต้องการของประชาชนได้ต่อไป 

ประธานสภาอบต. มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกครับ 
นายบุญเสาร์  หม่ันกิจ   ผมขอสอบถามเรื่องโครงการก่อสร้างถนนหน้าวัดหนองแจ้งดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับ                         
สมาชิกสภาหมู่ที่ 1    
นายก อบต. ผมได้ติดต่อทางผู้รับจ้างแล้วเขาจะมาดำเนินการต่อเร็วๆ นี้ครับ อีกเรื่องครับถ้ามีโครงการ

ก่อสร้างฝาย ถนน แหล่งน้ำ ให้หมู่บ้านเสนอมา ผมจะให้ช่างออกไปสำรวจประมาณราคามา
เพ่ือผมจะได้นำไปเสนอของบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นงบพิเศษ
ต่าง ๆ  และอีกเรื่องครับ โรคโควิดการแจกถุงยังชีพยังไม่สามารถจ่ายได้เพราะมีประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนแปลงจากโรคอนัตรายฉุกเฉิน เป็นโรคที่ต้องรักษาตามอาการ
แล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม เป็นต้นไปผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิดต้องมีการยื่น
ลงทะเบียนขอความช่วยเหลือ เพื่อเสนอคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนให้ความเห็นชอบ
ก่อน แล้วประกาศโดยไม่รอ 15 วันก็เบิกจ่ายได้เลย 

นายชำนาญ  พิงชัยภูมิ   ผมขอเสนอเรื่องการตั้งด่านชุมชนขอให้อบต.จัดแผงกั้นจราจรที่มีไฟกระพริบเพ่ือให้    
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10       หมู่บ้านใช้งาน 
นางสาวสำราญ บุพบุญ แผงกั้นจราจรมีเลขคุมอยู่แล้วหมู่บ้านขอยืมไปประจำหมู่บ้านได้ไหม  
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9                                                                        
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หัวหน้าสำนักปลัด ขอศึกษาระเบียบว่าจะสนับสนุนวัสดุคงทนให้หมู่บ้านไปไว้ใช้ได้ไหม 
ประธานสภาอบต.         มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ครับ 
ที่ประชุม  ไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนอีก 
ประธานสภาอบต. ผมขอขอบคุณท่านนายก และสมาชิกสภา ทุกท่าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องที่ได้ 

มาร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ ในวันนี้  ผมขอปิดการ
ประชุมในครั้งนี้ครับ 

 
เลิกประชุมเวลา   11.45  น. 
       ลงชื่อ                                ผู้จดบันทึกการประชุม 
               (นางสาวภิรมยา  เอกตะค)ุ 
         เลขานุการสภา อบต.หนองแจ้งใหญ่ 
 

 
       ลงชื่อ                            ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                  (นายบุญรัก   นาดี) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 
 
คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม  

   ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ สมัยสามัญที่ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 
2565   เมื่อวันที่ 23  มีนาคม  2565  ไดต้รวจรับรองรายงานการประชุม  ในวันที่   30  มีนาคม พ.ศ. 2565  
  
                                    ลงชื่อ        กรรมการ 
                                                    (นายทรงยศ  ศรีวัฒนพงศ ์)    
                                          สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4       
                        
     ลงชื่อ        กรรมการ 
                                     (นายบุญเสาร์  หมั่นกิจ) 
                                                                สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 
 

ลงชื่อ.        กรรมการ 
                                                                  (นายสัญญา  บุญยัง)                  
                                                                 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
 
                         ขอให้เลขานุการสภาฯ นำสำเนารายงานการประชุมเสนอเข้าที่ประชุมเพื่อให้สภาฯ มีมติ
รับรองรายงานการประชุม  เมื่อที่ประชุมมีมติรับรองแล้ว  ขอให้ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับ
ทราบ 
   
                            ลงชื่อ        ผู้ตรวจสอบ 
                                                            (นายบุญรัก   นาดี) 
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ 


